
SPECIFICTM FGW SENIOR 

 

Препоръчва се за: 

 Ежедневна диета за здрави стари котки (>8 години) 
 SPECIFICTM FGW Senior е храна за поддържане здравето при стари котки 

Свойства и обосновка на състава: 

 Контролираното съдържание на протеин и умерено намаленото съдържание на фосфор и натрий намаляват натоварването на 

бъбреците и поддържат бъбречната функция при старите котки. Високата биологична стойност на протеините доставя на котката 

достатъчно количество незаменими аминокиселини. 
 EPA и DHA са омега-3 мастни киселини с благоприятен ефект върху поддържането на здрава кожа, козина и стави при стари 

котки. Повишеното съдържание на EPA и DHA също може да има благоприятен ефект върху бъбречната функция, кръвното 

налягане и кръвните липиди. 

 Умерено намаленото ниво на протеин и натрий, повишеното ниво на калиев цитрат и pH около 6,6 възпират образуването на 
калциев оксалат и поддържат здравословен пикочен тракт. Ниски RSS-стойности за струвити и калциев оксалат, съответно за 

недонасищане и ниско метастабилно насищане. 

 Псилиевата люспа е гелообразуващо разтворимо влакно, което абсорбира няколко пъти теглото си в течност и е известно с 

благотворния си ефект върху регулирането на дейността на стомашно-чревния тракт. 
Допълнителна информация: 

 Високосмилаемите и балансирани хранителни вещества осигуряват на старите котки всички хранителни вещества, необходими за 

здравословен живот. 

 Висококачествените и високосмилаеми протеини, мазнини и въглехидрати осигуряват максимално усвояване на хранителни 

вещества от диетата, като в същото време намаляват изпражненията. 
 SPECIFICTM FGW Senior съдържа високи нива на витамин А и Е за поддържане на антиоксидантния статус и премахване на 

свободните радикали. 

 Тауринът е важно хранително вещество и е необходим за много аспекти на метаболизма. Тауринът е необходим за нормалното 

функциониране на миокарда, а повишеното ниво на таурин и L-карнитин поддържа функцията на сърдечния мускул при стари 
котки. 

 За котки, лекувани с диуретици, повишеното ниво на В-витамини и калий в SPECIFICTM FGW Senior може да попълни 

допълнителните загуби в урината на тези хранителни вещества. 

 Не се препоръчва при: 
 Котенца, бременни или кърмещи котки. 

Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 636  

Суров протеин g 10.4 16.3 

Сурови мазнини g 12.0 18.9 

Въгрехидрати g (NFE) 2.6 4.1 

Сурови влакнини g  0.3 0.4 

Калций g 0.21 0.32 

Фосфор g 0.17 0.27 

Магнезий g 0.021 0.033 

Натрий g 0.09 0.15 

Калий g 0.41 0.64 

Таурин g 0.110 0.172 

Витамин А IU 2670 4196 

Витамин Е mg 20 32 

L-карнитин mg 4 6 

Омега-3 мастни киселини g 1.10 1.73 

EPA g 0.34 0.53 

DHA g 0.56 0.88 

Съотношение n-3:n-6 1:2 1:2 

Вода g 72.9  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 
Свинско месо, рибено масло, риба, слънчогледово олио, яйчен прах, минерали (включително трикалиев цитрат), витамини и микроелементи 

(включително хелатни микроелементи), царевица, псилиева люспа, целулоза на прах, таурин, декстроза, ксилоза, L-карнитин. Не съдържа 

добавени изкуствени оцветители или ароматизатори. 

Ръководство за хранене в g/24 часа:  
Ежедневното индивидуално изискване може да варира в зависимост от фактори като порода, околна среда, сезон, активност и т.н. Ето защо е 

препоръчително да продължите да наблюдавате състоянието и телесната маса, като съответно коригирате количеството, с което животните се 

хранят.  

Телесна маса Слаби животни Животни в норма Затлъстели животни 

kg g g g 

1 65 50 40 

2 105 80 65 

3 135 105 80 

4 165 125 100 

5 195 145 115 

6 220 165 130 

7 240 180 145 

8 265 200 160 

9 285 215 170 

10 305 230 185 

11 325 245 195 

12 345 260 210 

 

Опаковката и неупотребеното количество от продукта да се обезвреждат според ЗУО! Производител: Dechra Veterinary Products 
A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Denmark. Дистрибутор: „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД, гр. София, ж.к. „Люлин 7“, бл. 711А, маг. 3 и 4. Рег. № 22 

132412 

 


